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กำรจัดกำรควำมรู้เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำงำน โดยน ำองค์ควำมรู้ขององค์กรมำพัฒนำและแก้ไข

ระบบกำรท ำงำนในองค์กรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ประกอบกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้ก ำหนดให้
กำรจัดกำรควำมรู้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในมิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร โดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับในส่วนรำชกำร 
ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  จึงได้จัดท ำแผนกำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge Management : KM) ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในกำรจัดท ำกิจกรรม/โครงกำร
จัดกำรควำมรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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๑. บทน า 
                  

จำกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มำตรำ  ๑๑  ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้     
ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ 
และมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน  เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และมีวิธีกำรบริหำร  
ที่ดี จึงได้น ำกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management)  ซึ่งเป็นระบบกำรจัดกำรที่สำมำรถก ำหนดขึ้น  
และน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยทำงองค์กรได้จัดวำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้และแผนกำรด ำเนินงำน 
ไว้ดังรำยกำรต่อไปนี้      

                                                               
ประกาศแต่งตั้งทีมงาน  KM  และ CKO (Chief Knowledge Officer)  

เพ่ือให้กำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิผล เทศบำลต ำบลมำบข่ำ
พัฒนำ  จึงได้ประกำศแต่งตั้งทีมงำนคณะท ำงำนบริหำรจัดกำร  KM  และผู้บริหำรจัดกำรควำมรู้  CKO  
ดังต่อไปนี้   

๑.  นำยกเทศมนตรีเมืองบ้ำนสวน                      เป็น             CKO   
๒.  รองนำยกเทศมนตรีเมืองบ้ำนสวน                          เป็นที่ปรึกษำ  CKO   
  ซึ่งมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้    

 - ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรและอุปสรรคต่ำง ๆ กับคณะท ำงำน 
1.  ปลัดเทศบำลเมืองบ้ำนสวน                      เป็นหัวหน้ำ KM Team  
2.  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล                                เป็น       KM Team 
3.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคลัง                                 เปน็       KM Team 
4.  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                                เป็น       KM Team 
5.  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม                                เป็น       KM Team 
6.  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ                                   เป็น       KM Team 
7.  นักทรัพยำกรบุคคล                   เป็นKM Team  และเลขำนุกำร 
 

โดย  CKO  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ทรัพยำกรและ      
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและร่วมประชุมเพ่ือกำรตัดสินใจแก่คณะท ำงำน 

และที่ปรึกษำ  CKO  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรและ
อุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนกับคณะท ำงำน 

 และหัวหน้ำ KM Team  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบจัดท ำแผนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร
เพ่ือน ำเสนอประธำน  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและควำมคืบหน้ำต่อประธำน  ผลักดัน  ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ประสำนงำนกับคณะที่ปรึกษำและคณะทีมงำน 

และ KM Team มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ได้รับมอบหมำยจัดท ำ
รำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนในส่วนที่รับผิดชอบ  เป็น “แบบอย่ำงที่ดี” ในเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้เป็น Master 
Trainer ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
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2. ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 
 กรอบกำรประเมินด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ซึ่งจะต้องมีควำมเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ พระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 11 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่
พัฒนำควำมรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
และสำมำรถประมวลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง        
รวดเร็ว เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์         
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ และมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน     
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตำมพระรำชกฤษฎีกำ  ดังนั้น 
 ขอบเขต KM (KM Focus Area ) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ทั้งหมด ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมกำรน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้พัฒนำบุคลำกรและให้ เป็นส่วนหนึ่ งของ         
กำรปฏิบัติงำน 

2. เสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เอ้ือต่อกำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร
และพัฒนำของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๓  เป้าหมาย KM (Desired State) 
 

 เป้ำหมำย KM (Desired State) ทั้งหมดท่ีสอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด ำเนินกำร
ประกอบด้วย 

๑). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลเมืองบ้ำนสวนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำต่อ/ ฝึกอบรม/ สัมมนำในหลักสูตร ต่ำง ๆ 

๒). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลเมืองบ้ำนสวน มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน/ 
กิจกรรม ของเทศบำลอย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

๓). กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลเมืองบ้ำนสวน  มีสวนร่วมในกำรแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้แก่เพ่ือนร่วมงำน 

๔). กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรยึดหลักคุณธรรมและนิติธรรม ในกำรบริหำรและปฏิบัติงำน 
๕). กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรสรำงขวัญและก ำลังใจแกผู้ปฏิบัติงำน 

 
๔  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 
                 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ตำมเป้ำหมำย 
KM ที่เลือกท ำ สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมภำยในองค์กร คือ 
                     ๑).  ผู้บริหำรส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญ และสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรม 
                     ๒).  บุคลำกรที่เก่ียวข้องให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
                     ๓).  คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมุ่งมั่นในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 
                     ๔).  มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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๕   แนวทางการจัดการความรู้ 
         การจัดการความรู้  Knowledge Management 
                กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM)  คือ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่ มีอยู่     
ในส่วนรำชกำรซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ควำมรู้มี ๒ ประเภท  คือ  
                     ๑.  ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆ  เป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำ
เป็นค ำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำย เช่น ทักษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือ หรือกำรคิดเชิงวิเครำะห์ บำงครั้ง 
จึงเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบนำมธรรม 
                     ๒.  ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้โดย
ผ่ำนวิธีต่ำง ๆ เช่น กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำง ๆ และบำงครั้งเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบ
รูปธรรม 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย  ๖  ประการต่อความรู้  ได้แก่ 
                    ๑). กำรก ำหนดควำมรู้หลักท่ีจ ำเป็นหรือส ำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
                    ๒). กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร 

 ๓). กำรปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วนให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของตน 
 ๔). กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกรรมงำนของตน 
 ๕). กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

สกัด “ขุมควำมรู้”  ออกมำบันทึกไว้ 
 ๖). กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้” และ “แก่นควำมรู้” ส ำหรับไว้ใช้งำน และปรับปรุงเป็นชุด

ควำมรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกละเชื่อมโยงมำกขึ้น  เหมำะต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น 
                    เป้ำหมำยสุดท้ำยของกำรจัดกำรควำมรู้ คือ  กำรที่กลุ่มคนที่ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน 
มีชุดควำมรู้ของตนเองที่ร่วมกับสร้ำงเอง ส ำหรับใช้งำนของตน คนเหล่ำนี้จะสร้ำงควำมรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลำ  
โดยที่กำรสร้ำงนั้นเป็นกำรสร้ำงเพียงบำงส่วน  เป็นกำรสร้ำงผ่ำนกำรทดลองเอำควำมรู้จำกภำยนอกมำปรับปรุง
ให้เหมำะต่อสภำพของตน และทดลองใช้งำน จัดกำรควำมรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเฉพำะหรือเกี่ยวกับเรื่อง
ควำมรู้แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภำษำวิชำกำรเรียกว่ำ  บูรณำกำรอยู่กับทุกกิจกรรมของกำรท ำงำน 
และท่ีส ำคัญตัวกำรจัดกำรควำมรู้เองก็ต้องกำรกำรจัดกำรด้วยควำมรู้เก่ำก ำจัดควำมรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

1. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบเป็นกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้ใหม่ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร 
เก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในอนำคต 

2. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสำรให้เป็นมำตรฐำนใช้ภำษำเดียวกัน 
ปรับปรุงเนื้อหำให้สมบูรณ์ 

3. กำรเข้ำถึงควำมรู้ เป็นกำรท ำให้ผู้ใช้ควำมรู้เข้ำถึงควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำยและสะดวก เช่น ระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ(IT)  

4. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ท ำได้หลำยวิธีกำร โดยอำจท ำเป็นเอกสำรฐำนควำมรู้ เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ จัดท ำระบบ ทีมข้ำมสำยงำน กิจกรรมกลุ่มคุณภำพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งควำมรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง 
กำรสับเปลี่ยนงำน กำรยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้  เป็นต้น 
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 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (change Management Process)  
 เป็นกรอบแนวควำมคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องกำรจัดควำมรู้ภำยในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
แวดล้อมภำยในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ 

1. กำรเตรียมกำรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจำกผู้บริหำร  
,โครงกำรพื้นฐำนขององค์กร ทีม หน่วยงำนที่รับผิดชอบ มีระบบกำรติดตำมและประเมินผล ก ำหนดปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จชัดเจน 

2. กำรสื่อสำร เช่น กิจกรรมที่ท ำให้ทุกคนเข้ำใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท ำ ,ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน  
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่ำงไร 

3. กระบวนกำรและเครื่องมือช่วยให้กำรค้นหำเข้ำถึงถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนควำมรู้สะดวกรวดเร็ว          
ขึ้นโดยกำรเลือกใช้กระบวนกำรและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของควำมรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะกำรท ำงำน 
วัฒนธรรมองค์กร  ทรัพยำกร  

4. กำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญและหลักกำรของกำรจัดกำรควำมรู้  
โดยกำรเรียนรู้ต้องพิจำรณำถึง เนื้อหำ กลุ่มเป้ำหมำย วิธีกำร กำรประเมินผลและปรับปรุง 

5. กำรวัดผล เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ มีกำรน ำผลของกำรวัด 
มำใช้ในกำรปรับปรุงแผนและกำรด ำเนินกำรให้ดีขึ้น มีกำรน ำผลกำรวัดมำใช้ในกำรสื่อสำรกับบุคลำกรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้ และกำรวัดผลต้องพิจำรณำด้วยว่ำจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่ 
วัดระบบ วัดที่ผลลัพธ์ หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ 

6. กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกำรมี 
ส่วนร่วมของบุคลำกรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจำรณำได้แก่ ค้นหำควำมต้องกำรของบุคลำกร แรงจูงใจระยะ
สั้นและระยะยำว บูรณำกำรกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับกิจกรรมที่ท ำในแต่ละช่วงเวลำ 
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6. แผนจัดการความรู้ 

 
เทศบำลเมืองบ้ำนสวน   

อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ( KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : เทศบำลเมืองบ้ำนสวน   
เป้าหมาย KM : กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลเมืองบ้ำนสวน  ได้รับกำรพัฒนำ 
                  ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรอบรม /สัมมนำ ในหลักสูตรต่ำงๆ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : พนักงำนได้รับกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ และกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับ กิจกรรม วิธีกำรสู่ควำมส ำเร็จ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำย

เหตุ 
1 กำรสร้ำงและ แสวหำควำมรู ้

-ภำยใน เทศบำล 
-ภำยนอก เทศบำล 

ส่งอบรม / สัมมนำ ใน
หลักสตูรตำ่งๆ 

ปีงบประมำณ 
2562 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
บุคลำกรที่เข้ำ
รับกำรอบรม 
/ สัมมนำ 

บุคลำกรไดร้ับ
กำรอบรม / 

สัมมนำ 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

2 กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ -รวบรวมควำมรู้เป็น
หมวดหมู่และจดัท ำ
ฐำนข้อมูล 
-สร้ำงคลังควำมรู้ ข้อ
ระเบียบต่ำงๆ  

ปีงบประมำณ 
2562 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
ฐำนควำมรู้
ด้ำนต่ำงๆ 

บุคลำกรใน
องค์กรมี

ควำมรู้เพิ่ม 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

3 กำรประมวลและกลั่นกรอง
ควำมรู ้
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสำร
ข้อมูลให้เป็นมำตรฐำน 
สมบูรณ ์

ปรับปรุงฐำนข้อมูล
ควำมรู้ของบอร์ด
ประชำสมัพันธ์ 

ปีงบประมำณ 
2562 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
ฐำนควำมรู้
ด้ำนต่ำงๆ 
ได้รับกำร
ปรับปรุง 

บุคลำกรใน
องค์กรมี

ควำมรู้เพิ่ม 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

4 กำรเข้ำถึงควำมรู ้
-บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
-ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 

รวบรวมควำมรู้ตดิ
ประกำศ 

ปีงบประมำณ 
2562 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
บุคลำกรที่
เข้ำถึง
ฐำนข้อมูล 

บุคลำกรใน
องค์กรมี

ควำมรู้เพิ่ม 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

5 กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ควำมรู ้
-บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
-แผ่นพับ 

ให้บุคลำกรทีไ่ด้รับกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำน
ต่ำงๆเข้ำร่วมท ำบอร์ด
และแผ่นพับ 

ปีงบประมำณ 
2562 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
บุคลำกรที่
แลกเปลีย่น
ควำมรู ้

จ ำนวนครั้งใน
กำร

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 

 

6 กำรเรยีนรู ้
-กำรสร้ำงองค์ควำมรู ้
-กำรน ำควำมรูไ้ปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

ประชำสมัพันธ์ /ศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร 

ปีงบประมำณ 
2562 เป็น
ต้นไป 

จ ำนวน
บุคลำกรที่
เรียนรู ้

จ ำนวนครั้งใน
กำรเรยีนรู ้

หัวหน้ำส่วน
รำชกำรแตล่ะ
ส่วน 
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๗ เกณฑ์การประเมิน 

 เทศบำลเมืองบ้ ำนสวน มีน โยบำยที่ จะด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge 
Management) ในองค์กร โดยได้จัดให้มีสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรให้เหมำะสมและได้จัดวำงระบบกำร
จัดกำรเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรน ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมได้จัดวำงระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้และแผนกำรด ำเนินงำนดังรำยกำรต่อไปนี้ 

 1.เทศบำลเมืองบ้ำนสวน มีแผนยุทธศำสตร์ซึ่งมีลักษณะเป็น Conceptual Plan โดยมีองค์ประกอบ
ส ำคัญ 6 ประกำรได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงกำรส ำคัญที่จะ
ด ำเนินกำรในรอบระยะเวลำของแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ดังกล่ำวใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้และแผนพัฒนำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยขององค์กรร่วมกัน 

 2.นำยกเทศมนตรีเมืองบ้ำนสวน (CEO) ก ำหนดผู้บริหำรจัดกำรควำมรู้ CKO และทีมงำน KM เพ่ือ
ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน 

 3.CKO และทีมงำน KM ร่วมกันหำรือในกำรพิจำรณำหำขอบเขต KM กำรตัดสินใจเลือกขอบเขต KM 
กำรก ำหนดเป้ำหมำย KM และกำรประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนตำมแบบประเมินตนเอง 

 4.CKO และทีมงำน KM ร่วมกันจัดท ำแผนจัดกำรควำมรู้เพ่ือก ำหนดกิจกรรมระยะเวลำและ
ผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรควำมรู้ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน ตลอดจนก ำหนดตัวชี้วัดผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน
ในแต่ละกิจกรรม 

 มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ
เทศบำลเมืองบ้ำนสวน อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยมีจุดมุ่ งหมำยกำร
พัฒนำศักยภำพและกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของเทศบำบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้ำงประโยชน์สุขแก่ประชำชน 

 แนวทางการติดตามประเมินผล 

 1.ก ำหนดให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจัดท ำรำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแบบที่ก ำหนดภำยใน 15 
วัน นับแต่วันกลับจำกกำรอบรม/สัมมนำ/ฝึกปฏิบัติ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึงนำยกเทศมนตรี 
กรณีท่ีได้มีกำรส่งบุคคลไปฝึกอบรมภำยนอกองค์กร 

 2.ก ำหนดให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจัดท ำบันทึกข้อมูลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำศักยภำพในเวปไซค์เทศบำล
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันกลับจำกกำรอบรม/สัมมนำ/ฝึกปฏิบัติ โดยให้ท ำกำรประสำนงำนกับผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
บันทึกข้อมูล 

 3.ก ำหนดให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จัดเก็บชุดองค์ควำมรู้ไว้เป็นรูปเอกสำรโดยจัดท ำเป็นเล่มเพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน  

 4.ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำท ำหน้ำที่ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนโดยกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนก่อน
และหลังกำรพัฒนำ 

 5.ท ำกำรสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือนร่วมงำนของ 
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
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